جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علوم اإلعالم واالتصال

جدول التوزيع الزمني األسبوعي
التخصص :اعالم و اتصال

اليوم

الفوج

احلصة األوىل

09:15/08:00

املستوى :الثانية ليسانس

احلصة الثانية

10:30/09:15

احلصة الثالثة

11:45/10:30

السداس ي :الثالث

احلصة الرابعة

13:15/12:00

السنة الجامعية2021/2020 :

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

احلصة السادسة

16:30/15:15

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

1

املدرج  A400احلقوق،
د .ابيوسف مسعودة

2

د .ابيوسف مسعودة

د .اثبت مصطفى

أ.صانع رابح

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1
د .صويل ميلود

د .ابيوسف مسعودة

د .بودرابلة عبد القادر

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

اقتصادايت وسائل االعالم

املدرج  A400احلقوق

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

أالسب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1
د .بلموالي بدر الدين

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1
املدرج  B400احلقوق
د .بلموالي بدر الدين

املدرج  A400احلقوق

تكنولوجيا

اإلعالم واالتصال
د .اثبت مصطفى
املدرج A400

د .ابيوسف مسعودة

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة
املدرج  B200احلقوق
د .صويل ميلود

اقتصادايت وسائل االعالم
القاعة  5حقوق
د .صويل ميلود

املدرج  B500احلقوق

لغة أجنبية

د .غويت زايين

املدرج A400

املدرج  B500احلقوق
د.بودرابلة عبد القادر

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1
املدرج  B200احلقوق
أ .الزاوي حممد الطيب

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

اقتصادايت وسائل االعالم

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

د .صويل ميلود

د .صويل ميلود

أ .الزاوي حممد الطيب

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

املدرج  B200احلقوق

7

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

8

القاعة  5حقوق

املدرج  B200احلقوق

القاعة  5حقوق ،د .اثبت مصطفى

املدرج  B200احلقوق ،أ .صانع رابح

القاعة  5حقوق ،أ .حمرز محاميي

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

القاعة  5حقوق د .اثبت مصطفى

املدرج  B200احلقوق ،أ .صانع رابح

القاعة  5حقوق ،أ .حمرز محاميي

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

اقتصادايت وسائل االعالم

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

أ .جييت اندية

د.بلموالي بدر الدين

د .بودرابلة عبد القادر

أ .قانة مسعود

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

اقتصادايت وسائل االعالم

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

أ .جييت اندية

د .بلموالي بدر الدين

د .بودرابلة عبد القادر

أ .قانة مسعود

املدرج  A400احلقوق

10

املدرج  A200احلقوق

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

املدرج  B400احلقوق

9

املدرج  A400احلقوق

اقتصادايت وسائل االعالم

د .صويل ميلود

6

املدرج  A200احلقوق ،اثبت مصطفى

فنيات التحرير يف الصحافة املكتوبة

املدرج  A200احلقوق

5

املدرج  A400احلقوق ،أ .صانع رابح

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

املدرج  A200احلقوق

4

تكنولوجيا االعالم واالتصال 1

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

املدرج  A400احلقوق

3

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1

املدرج  A400احلقوق

املدرج  A200احلقوق

املدرج  A200احلقوق

القاعة  6حقوق

القاعة  6حقوق

القاعة  6حقوق

القاعة  6حقوق

اليوم

الفوج
1

احلصة األوىل

09:15/08:00

احلصة الثانية

10:30/09:15

احلصة الثالثة

11:45/10:30

احلصة الرابعة

13:15/12:00

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

احلصة السادسة

16:30/15:15

حتليل البياانت الصحفية
أ.قطاي خدجية،

خمرب االعالم اآليل

2

حتليل البياانت الصحفية
أ.قطاي خدجية

خمرب االعالم اآليل

3

حتليل البياانت الصحفية
أ.قطاي خدجية،

األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

خمرب االعالم اآليل

4
5

مدخل إىل علوم االعالم اقتصادايت وسائل االعالم
واالتصال
أ .قانة مسعود
املدرج

B500

(االدب العربي)

6
7
8
9
10

د .صاحلي عبد الرمحان
املدرج

B500

(االدب العريب)

اليوم

الفوج

احلصة األوىل

09:15/08:00

احلصة الثانية

10:30/09:15

احلصة الثالثة

11:45/10:30

احلصة الرابعة

13:15/12:00

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

احلصة السادسة

16:30/15:15
اقتصادايت وسائل االعالم

1

املدرج  B500احلقوق ،د .نواصرية محيدة

2

اقتصادايت وسائل االعالم

3

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

املدرج  B500احلقوق ،د .نواصرية محيدة
القاعة  1االدب العريب ،أ .محاميي حمرز

4

حتليل البياانت الصحفية

االثنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

فنيات التحرير يف

أ.قطاي خدجية ،خمرب االعالم اآليل

5

الصحافة املكتوبة

حتليل البياانت الصحفية

أ.قطاي خدجية خمرب االعالم اآليل

6

حتليل البياانت الصحفية

أ.قطاي خدجية ،خمرب االعالم اآليل

7

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

القاعة  1االدب العريب ،أ .محاميي حمرز

د.نواصرية محيدة
املدرج

B500

(االدب العربي)

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

القاعة  2االدب العريب ،د .خافج كرمية

8

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ
القاعة  2االدب العريب ،د .خافج كرمية

9

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

10

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

القاعة  3االدب العريب ،أ .الزاوي حممد الطيب
القاعة  3االدب العريب ،أ .الزاوي حممد الطيب

اليوم

الفوج

احلصة األوىل

09:15/08:00

احلصة الثالثة

احلصة الثانية

11:45/10:30

10:30/09:15

احلصة الرابعة

13:15/12:00

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

احلصة السادسة

16:30/15:15

1

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

2

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

القاعة  1االدب العريب ،د.تومي فضيلة
القاعة  1االدب العريب ،د .تومي فضيلة

3
4
5

مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ

الثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

مناهج وتقنيات البحث يف

6

علوم االعالم واالتصايل

7

أ .طرابلسي أمينة

حتليل البياانت الصحفية

املدرج

أ.بن طراد زينة  ،خمرب االعالم اآليل

(االدب العريب)

حتليل البياانت الصحفية

8

B500

أ.بن طراد زينة خمرب االعالم اآليل

القاعة  2االدب العريب أ .طرابلسي أمينة
مناهج وتقنيات البحث يف ع إ إ
القاعة  2االدب العريب أ .طرابلسي أمينة
اقتصادايت وسائل االعالم
املدرج  B500احلقوق
د .قندوز عبد القادر
اقتصادايت وسائل االعالم
املدرج  B500احلقوق
د .قندوز عبد القادر

9
10

اليوم

الفوج

احلصة األوىل

09:15/08:00

احلصة الثانية

10:30/09:15

احلصة الثالثة

11:45/10:30

احلصة الرابعة

13:15/12:00

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

احلصة السادسة

16:30/15:15

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

1

القاعة  1األدب العريب،
أ .بوكرموش عيسى

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

2

القاعة  1األدب العريب

انثروبولوجيا

3

اجتماعية وثقافية
د .كاوجة حممد الصغري

4

األربع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

املدرج

B500

(االدب العريب)

5

أ .بوكرموش عيسى

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1
املدرج  A200احلقوق
أ .سكي سوسن

مدخل إىل علوم االعالم واالتصال 1
املدرج  A200احلقوق
أ .سكي سوسن

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية
القاعة  2األدب العريب

د .كاوجة حممد الصغري
انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

6

القاعة  2األدب العريب

د .كاوجة حممد الصغري

7

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

8

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

القاعة  3االدب العريب ،أ .عساسي آمال
القاعة  3االدب العريب ،أ .عساسي آمال

9
10

حتليل البياانت الصحفية

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

أ.بن طراد زينة  ،خمرب االعالم اآليل

القاعة  7االدب العريب ،أ .بورندة ليليا
حتليل البياانت الصحفية

أ.بن طراد زينة خمرب االعالم اآليل

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية

القاعة  7االدب العريب ،أ .بورندة ليليا

اليوم

الفوج

احلصة األوىل

09:15/08:00

احلصة الثانية

10:30/09:15

احلصة الثالثة

11:45/10:30

احلصة الرابعة

13:15/12:00

احلصة اخلامسة

15:15/14:00

1
2
3

احلصة السادسة

16:30/15:15

انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية
املدرج B500

الخمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

4

5
6
7
8

مدخل للعلوم القانونية
د .بن الشيخ هشام
املدرج

B500

د .السعيد بن غنيمة
انثروبولوجيا اجتماعية وثقافية
املدرج B500

د.السعيد بن غنيمة

(االدب العريب)

9
10

رئيس القسم

